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DUAL48M Dekóder modul
3,5 cm magas,  
11 cm széles és  
10 cm mély

LEGFŐBB ELŐNYÖK
• 3 különálló vezetékirány rugalmasságot biztosít a rendszer tervezésében és 

építésekor
• 1- és 2-zónás dekóderek kaphatók a legkülönbözőbb szelepszerelvényekhez
• A helyszínen programozható dekóderekhez nem szükséges sorozatszám 

 - A dekódereket megcímezhetjük a beszerelés előtt a DUAL48M modulon 
keresztül is

 - Az ICD-HP-vel vezeték nélküli tudjuk a dekóderek programozását vagy 
újraprogramozását elvégezni a telepítés után, a kétvezetékes kapcsolat 
segítségével

• A DUAL-S külső túlfeszültség-védelmi modul kiegészítő védelmet nyújt
• A DUAL48M modul a dekóderek programozásán túl, üzemi és diagnosztikai 

információkat jelenít meg a karbantartás és a hibaelhárítás érdekében
• A DUAL48M használható a hagyományos bővítő modulokkal és 

vezetékezéssel együtt is
• A mágnesszelep-kereső funkció segíti a dekóderek és szelepek 

helymeghatározását

MŰSZAKI ADATOK
• A dekóder és a szolenoid közötti legnagyobb távolság: 30 m
• A dekóder és vezérlő közötti legnagyobb távolság:

 - 2 mm2-es dekóder kábelnél: 1,5 km
 - 3,3 mm2-es dekóder kábelnél: 2,3 km

• Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Dekóder IP besorolása: IP68, vízbe meríthető
• Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK
• DECSTAKE10 Univerzális dekóderkaró készlet, 10-es csomag

DUAL™

DUAL dekóderek
Magasság: 9,5 cm  
Szélesség: 4 cm  
Mélység: 2 cm 

DUAL villámvédelem
Magasság: 7 cm  
Szélesség: 5 cm  
Mélység: 5 cm 

DUAL

Alaptípus Kiegészítés Leírás

IC-600-PL DUAL48M
48 zónára bővíthető műanyag házas vezérlő kül- vagy 
beltérre

IC-600-M DUAL48M 48 körre bővíthető fém házas vezérlő kül- vagy beltérre

IC-600-PP DUAL48M 48 körre bővíthető műanyag lábazatra szerelt

IC-600-SS DUAL48M 48 körre bővíthető rozsdamentes acél házas vezérlő

DUAL Típus     Leírás

DUAL48M DUAL dekóder kimeneti modul, 48 kör-ig

DUAL-1 1 körös dekóder (2 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)

DUAL-2 2 körös dekóder (2 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)

DUAL-S túlfeszültség elleni védelem(4 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)

ID DEKÓDER KÁBELEK TÍPUSAI

2,5 mm2  
Dekóder kábel

4 mm² nagy távolságokhoz alkalmas 
nagy teljesítményű dekóder kábel

ID1GRY szürke köpeny ID2GRY szürke köpeny

ID1PUR lila köpeny ID2PUR lila köpeny

ID1YLW sárga köpeny ID2YLW sárga köpeny

ID1ORG
narancssárga 
köpeny

ID2ORG
narancssárga 
köpeny

ID1BLU kék köpeny ID2BLU kék köpeny

ID1TAN
Szürkésbarna 
köpeny

ID2TAN
Szürkésbarna 
köpeny

Anyagköltséget és munkadíjat takaríthat meg, ha a külön rendelhető bedugható 
modult beépíti a hagyományos I-Core™ vezérlővel működő kétvezetékes rendszerbe.




